Smarta lösningar för
bättre inomhusklimat!

Automatiskt spjäll för köksfläktar

Sirrus KFS 125
Istället för kolfilter
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Sirrus KFS 125

Ö

Skjut in respektive
dra ut för att ändra
inställningen.

Sirrus KFS 125 är en helsvensk uppfinning som möjliggör
anslutning av alla typer av köksfläktar – oavsett
fabrikat – till ett mekaniskt ventilationssystem.
En inbyggd tryckvakt känner när köksfläkten startar och
öppnar då från inställt grundläge till en kontrollerad
forcering (öppningstid ca 30 sekunder).

Luftflödets riktning

Varning
Om köksfläkt utan spjäll monteras inträffar med stor
sannolikhet följande: Överventilation av den egna
lägenheten medför att denna kommer att upplevas
kall och dragig. Ventilationen minskar eller upphör i
Vrid motsols för att lossa.
Efter inställning vrid medsols för att låsa.

badrummet och på toaletten. Grannlägenheterna
kommer att få ta del av ert matos.

Trivsammare
vid spisen med
en ny och
bättre fläkt
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Installationsförslag för
Sirrus KFS 125
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2. Väggplåt

2. Kort böj med nippel och stos

3. Slang

3. Sirrus KFS 125
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5. Sirrus KFS 125

Anslutning mot
köksfläkt

4. Nippel för slang eller rör
5. Ljuddämparslang AKU-COMP
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6. Eventuell anpassningsring
7. Köksfläkt

6. Köksfläkt
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Vid störande ljud från ventilationssystemet monteras spjället i direkt
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anslutning till kanalsystemet.

Eventuellt kallrasskydd borttages
innan montering av Sirrus KFS 125.
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Montering direkt
mot kanalsystemet

vertikalt. Alla detaljer har anslutning
Ø125 mm.

1. Väggplåt

4. Slangklämma
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OBS! Spjället skall alltid monteras

1. Slangklämma

För ytterligare information
läs mer på www.torfors.se.
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Där hittar du nyttan av att installera
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spjället och vad man bör tänka på vid
en entreprenadupphandling.

Inställning av grundflödet
Inställning av grundflödet sker genom att först mäta aktuellt
undertryck med mätslangen. Det uppmätta värdet förs sedan
in i diagrammet (se exempel). Varpå skalläget kan avläsas.
Diagram för inställning av grundflöde 10 l/s

Varför installera
Sirrus KFS 125
i hela
fastigheten
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Lägre kostnader
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* levereras 1 st
per leverans.

• Mindre matos och tystare
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ventilation.

10
OBS! För att undvika luftblåsor i slangen ska den
ned i glaset först, därefter
anslutas till spjället.
Kontrollera att bostadens
tilluftsventiler är öppna vid
mätningen.

• Lägre underhållskostnader
och färre klagomål.
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5 mm

• Sänkta el- och värmekostnader.
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Om Pascalbaserat
mätinstrument används,
dividera med
10 (10 Pa = 1mm Vp)
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skalläge

Bygg-Info PM
Nöjda hyresgäster sover gott.
Curt Dävermo grundare av Torfors AB tillika uppfinnare av systemet som möjliggör installation av köksfläktar
i flerbostadshus var vid tidpunkten för detta projekt driftchef vid Familjebostäder i Gbg AB.

Torfors produkter är framtagna för ökad
komfort med lägre energiförbrukning

Produkten är patentskyddad

För mer information:

torfors.se

Torfors AB • Kvarnbergsvägen 44 • 475 41 HÖNÖ, Sverige • tel 031822500 • info@torfors.se

